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  لك المناسب المخدر
 الجراحیة العملیات إلجراء
 الكبرى

 المركزة العنایة أو الخاصة المستقلة للعنایة بعد فیما التخطیط مع
 یحتاجوا أنھم المرجح من بأن إبالغھم تم الذین كبرى، جراحیة عملیة یجري سوف من لكل المنشور ھذا
. لھم الجراحة إجراء بعد) ICU( المركزة العنایة وحدة أو) HDU( الخاصة العنایة وحدة في البقاء إلى

 .وممثلیھم المرضى بمساعدة تخدیر أطباء المنشورَ  ھذا كتب
 مقدمة
 تتوقعھ عما و اآلالم مسّكن و المخدر من المختلفة الخیارات عن الجراحیة، العملیة قبل سیحدث ما حول معلومات على الُكتیب ھذا یحتوي
 . المركزة العنایة أو المستقلة العنایة وحدة بداخل تتعافى عندما

 ؟ التخدیر ھو ما
ً  یحتاج ال و متعددة بطرق إعطاؤه یمكن. المزعجة األحاسیس و باأللم شعورك یوقف المخدر  .الوعي یُفقدك أن إلى دائما

 :بھا دّرتخ التي للطریقة نظراً  المخدر، من مختلفة أنواع ثمة
 .األلم من تعاني ال لكنك و وعیك في تظل. جسمك من صغیراً  جزءاً  یُخدّر الذي الَحْقن یشمل موضعي مخدر ■
ً  تظل. أبعد بعمق أو الجسم من أكبر جزءاً  یخدّر الذي الَحْقن یشمل) الجسم من األسفل النصف أو الفقري العمود( نصفي مخدر ■  واعیا

 الحواس تُحرك أو بالضغط درایة على تكون قد أنك من الرغم على ألم، بدون المھدئ، التخدیر من حصة تأخذ أو
 تغیب. اإلجراءات و الجراحیة العملیات بعض في ضروري أمر فھو. للسیطرة الخاضع الوعي فقدان من حالة یعطي العام المخدر ■

 .بشيء تشعر ال و وعیك عن
ً  و' النوم یشبھ' شعوراً  یعطي ُمھدئ /لأللم ُمسّكْن ■  التخدیر یكون أن یمكن. النصفي المخدر أو الموضعي المخدر مع یستخدم ما غالبا

ً  الُمھدئ ً  أو عمیقا ً  أو شيء كل تتذكر قد و طفیفا  .بعده شيء أي تتذكر ال قد أو ما شیئا
: اإللكتروني موقعنا على احةالمت األلم بتھدئة الخاصة الموضحة النشرة على اإلطالع یُرجى األلم، تھدئة/تخدیر عن المعلومات من للمزید

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 

 التخدیر أطباء
 :الذین المتخصصین المدربون األطباء ھم التخدیر أطباء
 ثمة كان إن االختیار، على یساعدونك. بك الخاصة الجراحیة العملیة مع یتناسب الذي المخدر نوع أو األنواع عن معك یتناقشوا ■

 متاحة اختیارات
 التخدیر أخطار معك یناقشون ■

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 الجراحة بعد باأللم التحكم و بك الخاصة التخدیر خطة على معك یتفقون ■
 .التعافي غرفة في و لجراحیةا عملیتك أثناء صحتك و سالمتك عن المسؤولین و التخدیر أطباء لمنح ■
ً  تقابل قد و ً  الُمدربون الصحیة الرعایة أخصائیي ھم و التخدیر معاوني أیضا  دورھم عن المزید قراءة یمكنك. المھني المستوى على تدریبا

 team-www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia: اإللكتروني موقعنا على التخدیر فریق وعن

 الجراحیة العملیة قبل
 .العملیة قبل للتحضیر فعلھ یمكنك الكثیر فھناك جراحیة، لعملیة تخطط كنت إذا
 .الجراحیة عملیتك بعد و التخدیر أثناء اإلمكان بقدر التنفس مشاكل خطر من العملیة قبل التدخین عن اإلمتناع سیقلل تدخن، كنت إذا ■
 قد. العملیة من شفائك سیحسن و التخدیر عن الناتجة المخاطر من العدید سیقلل وزنك إنقاص فإن الوزن، زیادة من تعاني كنت إذا ■

 . الجراحة أنواع من بعض في محددة حمیة بأسابیع العملیة قبل لك یوضع
 أثناء للتلف أسنانك تعرض خطر من بك الخاص األسنان طبیب عالج یقلل فقد تیجانھا، أو األسنان في خلخلة من تعاني كنت إذا ■

 .التخدیر
 مشاكل أو الدرقیة الغدة مشاكل أو الھوائیة الشعب التھاب أو الربو أو السكري مرض مثل مزمنة طبیة مشكلة من تعاني كنت إذا ■

 .المشاكل ھذه لتحسین فعلھ یمكنك شيء ثمة كان ذاإ ما الجراحة یتابع الذي العام طبیبك مع تنّسق أن فیجب العالي، الضغط و القلب
 تحسن أن للعملیة السابقة األسابیع في نشاطك لزیادة یمكن ■

ً  یحدث أن یمكن ھذا أن الدراسات أظھرت. وظائفھ و قلبك لیاقة مستویات  .الجراحة من تعافیك في كبیراً  فارقا
 بأفضل مساعدتك بكیفیة وعائلتك أصدقائك تخبر و العملیة بعد منزلال في ستقضیھا التي تعافیك لفترة باكراً  تخطط أن األفضل من ■

 .تعافیك عملیة لتسھیل المنزل في تغییرات أي إجراء إلى بحاجة كنت إذا فیما فكر. ممكنة طریقة
 حل أو المجالت. للجراحة خضوعك قبل االنتظار إلى تضطر قد إذ العملیة یوم بھا تسترخي طریقة أفضل في تفكر أن المھم من ■

 .االسترخاء على تساعدك أن یمكن السماعات عبر الموسیقى إلى االستماع أو األلغاز
ً  لألفضل السریع التحسن ببرنامج العاملون یقوم سوف و  لعملیتك استعداد بأفضل لتصبح تحتاجھا التي بالمعلومات بتزویدك قریبا

 tersoonerwww.rcoa.ac.uk/fitterbet: المعلومات من مزید على للحصول موقعنا على االطالع یُرجى. الجراحیة

  الجراحیة العملیة قبل التقییم عیادة
 )التقییم قبل ما عیادة(

 صدیق أو العائلة أفراد أحد جلب المفید من. عملیتك من أسابیع بضعة قبل التمھیدي التقییم عیادة إلى تأتي أن عادة منك یُطلب سوف
 :معك أَحضر فضلك، من. لدعمك

 كاملة عبواتھا أدویتك أحضر وأ تتعاطاھا التي لألدویة حالیة طبیة وصفة ■
 أخرى مستشفیات في بھا قمت التي والعالجات االختبارات عن بحوزتك معلومات أي ■
 التخدیر أدویة من عائلتك أفراد أحد أو أنت عانیتھا التي المشكالت عن معلومات ■
 .الدم ضغط لقیاس حدیثة نتائج أي ■

 .نشاطك مستویات و صحتك عن مفصلة أسئلة ستسألك الممرضة
ً  و الكھربائي القلب رسم الدم، تحالیل نتائج ■  القلب جھد اختبار عمل منك یُطلب قد. إجراؤھا یُطلب أو أخرى اختبارات تُجرى أحیانا

)CPET (یَُساَعدَ  أَنْ  یُْمِكنُ  ھذا. الریاضیة التمارین أثناء و الراحة في رئتیك و قلبك عمل كیفیة في للنظر ریاضیة تمارین دراجة على 
 و لك بالنسبة الجراحة خطر بشأن القرار اتخاذ على األطباء یساعد سوف ھذا. والشفاء الجراحةِ  مع جسدك َسیَتعاملُ  َكیف َوقُّعتَ  على

 .الخاصة العنایة وحدة أو المركزة العنایة وحدة في التعافي إلى بحاجة كنت إذا ما
 علیك التخدیر، طبیب مع التحدث ترید و ھذا یعرض لم فإذا. أنت تعنیك التي المخاطر و التخدیر عن التخدیر طبیب معك یتحدث قد ■

 .ھذا ترتیب تطلب أن

http://rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
http://rcoa.ac.uk/fitterbettersooner
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 في الموظفین عنھا یسألونك سوف ،)الصرع أو الدم ضغط ارتفاع ، الربو السكري، مرض مثل( أخرى أمراض لدیك كان فإذا ■
 ضروریة عالجك في التغییرات تكون قد. لعاما طبیبك أو آخرین أخصائیین ترى أن منك یُطلب فقد تتحسن، كانت إذا وعما. العیادة

 .الصحیة حالتك تتحسن حتى تأجیلھا إلى الجراحیة عملیتك تحتاج قد عادة. األحیان بعض في
 .یھمك ما مناقشة و أسئلتك لطرح المناسب الوقت ھو ھذا بعدھا و خاللھا و العملیة قبل یحدث عما المعلومات بعض الممرضة ستقدم ■
 ھذه تتبع أن الضروري فمن.  الجراحیة عملیتك قبل الشراب و الطعام تناول عن ستتوقف متى حول واضحة اتتعلیم إعطاؤك سیتم ■

 .رئتیك و حلقك إلى الشراب أو الطعام یصعد ،فقد تخدیرك أثناء معدتك في سائل أو طعام ھناك كان إذا. النصیحة
ً  یجب ■  .الجراحة یوم حتى تناولھا في االستمرار علیك نكا إذا ما و تتناولھا، أدویة أي عن تعلیمات تأخذ أن أیضا
 

 المخاطر في التفكیر
ً  یمكنھم. لكم العملیة من الفوائد و المخاطر عن یعتقدونھ ما حول معلومات یعطیك أن یمكن التخدیر طبیب و جّراحك  یخبروك أن أیضا

 من و للغایة بالمخاطر محفوفة العملیة أن أطبائك یقترح قد الحاالت بعض في. بدیل عالج أي من و العملیة، إجراء عدم من المخاطر عن
 .ناجحة تكون أن المرجح غیر

 إذا یقرر أن یستطیع من وحدك أنت لكن و المخاطر، األطباء لك سیشرح. لتحملھا استعداد على ھم التي المخاطر في الناس یختلف و
 لدیك. عملیتك أجل من لھ التخطیط تم ما على توافق و تفھم حتى خطوة بأي الشروع یتم فلن. جراحیةال العملیة تجري و ستوافق كنت
 .الجراحیة العملیة إجراء ترید ال كنت إذا الرفض في الحق

  العملیة یوم في
 . بعنایة لك أعطیت التي األقراص أو أدویتك و الشراب و الطعام تناول تعلیمات تتبع أن الضروري من

 تخدیرك عن المسؤول الطبیب مقابلة
 وحدة في بالمرضى والعنایة األلم وعالج التخدیر في متخصًصا تدریبًا تلقى طبیب ھو التخدیر طبیب العملیة قبل التخدیر طبیب سیقابلك
  أن یمكنھم. المركزة العنایة

 المسبق التقییم عیادة في تسجیلھا تم التي المعلومات یؤكدون أو ویوضحون ، صحتك عن أخرى مرة یسألوك ■
 بك الخاصة االختبارات نتائج یراجعون ■
 لتنفسك و قلبك لنبضات یستمعون ■
 .أسنانك و فمك ، ذقنك ، عنقك یالحظون ■

 طرق ومناقشة العملیة أثناء بك تناءاالع في للمساعدة مطلوبة تكون قد إضافیة إجراءات وأي ، التخدیر عن معك سیتحدث التخدیر طبیب
 .لدیك مخاوف أي ومناقشة أسئلتك على اإلجابة على قادرین سیكونون. اآلالم تخفیف

 خاصتك التخدیر طبیب على طرحھا تود قد أسئلة
 المخدر؟ سیعطیني من ■
 بھا؟ توصي التي الأللم مسكن نوع ما ■
 اآلالم؟ مسكنات من النوع لھذا بدائل توجد ھل ■
 التخدیر؟ من النوع ھذا مخاطر ھي ما ■
 خاصة؟ مخاطر أي لدي ھل ■
 بعدھا؟ سأشعر كیف ■
 ؟ المركزة العنایة وحدة أو الخاصة العنایة وحدة في سأبقى الوقت من كم ■
 ؟ المركزة العنایة وحدة أو الخاصة العنایة وحدة في سأحتاجھا التي المتخصصة العالجات ما ■
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 للعملیة استعدادا
 الدم جلطات تكون منع على ھذه ارتداء یساعد. الضاغطة الجوارب أجل من قیاسھ یتم وقد الجراحة مالبس إلى التغییر منك سیُطلب ■

 .ساقیك في
 .الدم اختبارات من المزید لدیك یكون قد ■
 .عربة أو حرًكامت كرسیًا تستخدم أو المسرح إلى تمشي أن إما. المسرح إلى ویرافقك المراجعة قائمة بإكمال الموظفین أحد سیقوم ■
 أن قبل إزالتھا إلى ستحتاج. العملیات غرفة إلى للذھاب ارتدائھا فیمكنك ، أسنان أطقم أو سمعیة معینات أو نظارات لدیك كانت إذا ■

 .تنفصل أو تتضرر ال حتى المخدر یبدأ

 ")المسرح(" العملیات قسم
 أي لدیك كان إذا. لدیك الحساسیة من نوع وأي ، تجریھا التي والعملیة ، ھویتك الموظفون سیؤكد ، المسرح منطقة إلى وصولك عند

 .الموظفین أحد تخبر أن یجب ، مخاوف أو أسئلة
. لرعایتك ھناك المسرح وممرضات التخدیر طبیب یساعدون الذین الصحیة الرعایة ومتخصصي بك الخاص التخدیر طبیب سیكون ■

 .الطب طالب وحضور التدریب في تخدیر أطباء أیًضا ھناك یكون قد
 الالصقة الضمادات ستوصلك. األكسجین ومستویات الدم وضغط القلب ضربات معدل باستمرار تراقب التي األجھزة توصیل تم ■

 في األكسجین مستوى لقیاس األذن شحمة أو إصبعك على صغیر مقطع استخدام ویتم ، القلب مراقبة بجھاز صدرك على الموجودة
 .دمك

 إلعطائك ھذا یستخدم. ساعدك أو یدك ظھر على الورید في) رفیع بالستیكي أنبوب( ابرة إلدخال رةإب التخدیر طبیب سیستخدم ■
 .العملیة أثناء") بالتنقیط(" والسوائل األدویة

 التخدیر استخدام سیتم. الرسغ شریان في أخرى قنیة بإدخال التخدیر طبیب یقوم قد ، العامة صحتك وعلى الجراحة نوع على اعتمادًا ■
 ویمكن مستمر بشكل لدیك الدم ضغط بقیاس یسمح. الشریاني بالخط القنیة ھذه تسمى. راحة أكثر ھذا لجعل أوالً  الجلد في ضعيالمو

 .العملیة أثناء الدم اختبارات من مزید إلجراء أیًضا استخدامھ
 .العام التخدیر على تحصل أن قبل ذلك یتم ما فعادة ، اآلالم لتخفیف الجافیة فوق تخدیر أو الفقري العمود في لتخدیر ستخضع كنت إذا ■

 في التخدیر أدویة ببطء یحقن بینما ، قناع خالل من للتنفس األكسجین التخدیر طبیب سیعطیك ، االستعدادات جمیع من االنتھاء عند
 .العملیة تنتھي حتى آخر شيء بأي وعي على تكون لن ، النقطة ھذه من. قنیتك

 :یلي لما أیًضا تخضع قد ، الجراحیة العملیات بعض في ، تخدیرك یتم أن بعد
 فمك خالل من الھوائیة القصبة في یوضع تنفس أنبوب ■
 یتم. المركزي الوریدي الضغط بخط یسمى ما وھذا. الفخذ في أو الترقوة عظم تحت أو رقبتك في ورید في توضع أكبر ابرة ■

 وبعدھا العملیة أثناء الدم ضغط في للتحكم األدویة ءإعطا أو/  و الضغط وقیاس ، السوائل إلعطاء استخدامھ
 على التخدیر طبیب ھذا یساعد. الفم أو األنف عبر) الطعام أنبوب أو المريء( المريء في الصوتیة فوق الموجات مسبار إدخال یتم ■

 قلبك وظائف مراقبة ویمكنھ إیاھا یعطیك التي السوائل كمیة تقییم
 وبعدھا العملیة أثناء فارغة معدتك یبقي مما كمعدت إلى األنف عبر أنبوب یمر ■
 أثناء وبعدھا العملیة أثناء الكلى تنتجھا التي البول كمیة لقیاس تستخدم أنھا كما. فارغة المثانة یبقي) قسطرة( المثانة في یمر أنبوب ■

 .وبعدھا العملیة

 الدم نقل
 إجراء في ترغب ال كنت إذا. القصوى الضرورة عند فقط الدم إعطاء یتم. الكبرى الجراحیة العملیات جمیع خالل ممكنًا أمًرا الدم نقل یعد

 .العملیة یوم قبل أطبائك مع األمر ھذا مناقشة علیك فیجب ، دم نقل عملیة
 موقع زیارة یمكنك أو. مسبقًا بك الخاص التخدیر طبیب سؤال یقطر عن موجودة تكون قد بدائل وأي الدم نقل عن المزید معرفة یمكنك

NHS Blood services الویب على: 
transfusion-services/blood-do/blood-we-www.nhsbt.nhs.uk/what 

 لاللم مزیل
 :المضاعفات بعض حدوث فرصة من یقلل وقد ، أكبر بسرعة التعافي على ویساعدك ، بتحسن تشعر یجعلك. مھم الجید الماآل تخفیف

http://www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion
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 .الصدر في بعدوى تصاب أن المرجح غیر فمن ، العملیة بعد جیدًا والسعال بعمق التنفس من تمكنت إذا ■
 األوردة في الدم تخثر أو العمیقة األوردة تجلط( دمویة بجلطات تصاب أن المرجح غیر فمن ، والمشي ساقیك تحریك بإمكانك كان إذا ■

 .آخر مكان أي في أو الساقین في العمیقة
 على الحصول لك المناسب من یكون قد. الكانیوال في أو الفم طریق عن سائل أو أقراص شكل على إما لأللم منتظًما مسكنًا إعطاؤك سیتم
 .معك التخدیر طبیب سیناقشھا والتي ، التالیة اآلالم لتسكین نوع من أكثر أو واحد

 الجافیة فوق تخدیر
 من موضعي مخدر إعطاء یتم. النوم قبل ذلك یتم ما عادة. ظھرك عظام بین رفیع بالستیكي أنبوب إلدخال إبرة التخدیر طبیب یستخدم
 ال وقد ، الجافیة فوق استخدام أثناء وساقیك وبطنك صدرك في بالتخدر تشعر قد .ذلك بعد قلیلة أیام ولمدة العملیة أثناء األنبوب ھذا خالل
 .الموضعي المخدر تأثیر یزول عندما طبیعتھ إلى وسیعود الجافیة فوق عمل أثناء متوقع أمر ھذا. الطبیعیة بالقوة ساقیك تشعر

 الفقري العمود في مخدر
 التنمیل یستمر. القدم أصابع إلى الخصر من األعصاب لتخدیر ظھرك أسفل في مالعظا بین توضع إبرة خالل من موضعي مخدر حقن یتم
 .أكثر أو ساعة 12 لمدة یستمر قد والذي ، المفعول طویل لأللم مسكن دواء حقن أیًضا یمكن. ساعات وأربع ساعتین بین ما عادة
 موقعنا على المعلومات على االطالع یرجى ، الفقري والعمود الجافیة فوق التخدیر ومضاعفات الجانبیة اآلثار حول المعلومات من لمزید
 nslations/arabicinformation/tra-www.rcoa.ac.uk/patient: اإلنترنت على

 )PCA( المریض فیھ یتحكم تسكین
 یتم. بقنیتك) شابھ ما أو( المورفین من حقنة على تحتوي مضخة توصیل یتم. بنفسك فیھا تتحكم التي اآلالم تخفیف أشكال من شكل ھذا

 تمنعك أمان إعدادات على المضخة تحتوي. صغیرة جرعة إعطاء یتم ، الزر على الضغط عند. المضخة ینشط زر مع سماعة إعطاؤك
 .الخطأ طریق عن زائدة كمیة على الحصول من

 الجرح قثاطیر
 حول منطقة تخدیر ھو الھدف. أكثر أو واحد صغیر بالستیكي أنبوب طریق عن بالجرح المحیطة المنطقة في موضعي مخدر إعطاء یتم

 أن یمكن. مستمر بشكل موضعي مخدر توصل بمضخة موصولة فھي. العملیة أثناء األنابیب ھذه دیرالتخ طبیب أو الجراح یضع. الجرح
 .الجراحیة العملیة بعد أیام لعدة مكانھا في الجروح قثاطیر تظل

 .الجراحیة العملیة بعد التغییر إلى اآلالم لتسكین المخطط الشكل یحتاج قد ، األشخاص لبعض بالنسبة
 الشعور یزید أن یمكن. األلم تسكین ألدویة مختلف بشكل یستجیبون أو غیرھم من أكثر اآلالم مسكن إلى األشخاص بعض یحتاج ■

 .الناس بھ یشعر الذي األلم من بالقلق
 في إعطاؤھا أو ، األحیان من كثیر في إعطاؤھا أو ، لك الموصوفة اآلالم مسكن جرعة زیادة فیمكن ، األلم من تعاني كنت إذا ■

 .ةمختلف مجموعات
 إذا بك یعتنون الذین الموظفین تخبر أن یجب لذلك ، یرام ما على لیس شيء كل أن على تحذیر عالمة األلم یكون ، األحیان بعض في ■

 .باأللم تشعر كنت

 الجراحیة العملیة بعد
. األوقات جمیع في معك اإلنعاش ممرضة ستكون. الجراحة بعد اإلنعاش غرفة في الناس معظم یستیقظ

 .المركزة العنایة وحدة إلى مباشرة األشخاص عضب یذھب قد
 :  بھا سیقومون التي المھام
 النبض ومعدل األكسجین ومستویات الدم ضغط مراقبة ■
 األنف داخل توضع ناعمة بالستیكیة شوكات أو قناع خالل من األكسجین إعطاءك ■
 األمر لزم إذا األلم مسكنات من المزید ومنحك لدیك األلم مستوى تقییم ■
 بالمرض شعرت إذا للغثیان المضادة األدویة إعطاءك ■
 بالبرد تشعر كنت إذا دافئة ببطانیة تغطیتك ■
 .تستیقظ عندما والنظارات السمعیة والمعینات األسنان أطقم إرجاع ■

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 لطبیب یمكن ، تاحمر غیر كنت إذا. فعالیتھا مدى لترى بفحصھا اإلنعاش ممرضة فستقوم ، اآلالم لتسكین الجافیة فوق حقنة لدیك كان إذا
 .لأللم إضافیًا مسّكنا یمنحك أو الجافیة فوق تخدیر یعدل أن بك الخاص التخدیر

 )HDU أو ICU( الفائقة المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة
 إضافیة مراقبة ستتلقى حیث ، الفائقة المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة إلى اإلنعاش منطقة من نقلك سیتم ، ومرتاًحا مستیقًظا تكون عندما
 .األمر لزم إذا متخصص وعالج كثب عن
 كنت إذا. حالتك تستقر حتى أو ساعات لبضع الجراحیة العملیة انتھاء بعد التخدیر في االستمرار الضروري من ، األحیان بعض في

 وسیتم التخدیر سیستمر. الجراحة بعد المركزة العنایة وحدة إلى مباشرة التخدیر طبیب فسیأخذك ، الرعایة من النوع ھذا إلى بحاجة
 وستستیقظ بنفسك بالتنفس المركزة العنایة وحدة فریق لك سیسمح. تنفسك في للتحكم) التنفس جھاز( الصناعي التنفس جھاز استخدام
 . حالتك تسمح عندما وذلك تدریجیًا

 الطبیعي العالج وأخصائیي والممرضات األطباء قبل من بك االعتناء سیتم ، ئقةالفا المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة وحدة في
 أن من للتأكد بك الخاص الجراحة فریق مع كثب عن یعملون إنھم. المركزة والعنایة العالیة التبعیة في المتخصصین التغذیة وأخصائیي

 . الفائقة المستقلة العنایة إلى المركزة العنایة وحدة من نقلك یتم قد ، التعافي استمرار مع. جید بشكل یسیر التعافي
 الموصوفة األدویة ویعطونك مرتاح أنك من یتأكدون سوف. بمریضین تعتني واحدة ممرضة أو الخاصة ممرضتك لدیك یكون قد

 البدایة في. التعافي في عدةللمسا المنزل في تتناولھا كنت التي األدویة بعض تغییر أو إیقاف یتم قد. الدم تجلط ومنع المرض على للسیطرة
 ذلك من تتمكن أن بمجرد واألكل الشرب على ستشجعك ممرضتك لكن ، أوردتك في السوائل إلعطاء قطارة إلى األرجح على ستحتاج
 .التعافي على ذلك یساعد حیث
 تخضع قد. المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة وحدة في.كثب عن الكلى ووظائف والتنفس الدم وضغط القلب ضربات معدل مراقبة ستتم
 إزالة وستتم المراقبة من أقل قدر إلى ستحتاج. مشاكل أي تشخیص أو تعافیك من للتحقق فحوصات أو سینیة أشعة أو دم لفحوصات أیًضا
 .التعافي عملیة تقدم مع والشاشات واألنابیب القطرات بعض

 طوال فعال بشكل تسعل وأن بعمق تتنفس أن جدًا المھم من. بانتظام التنفس تمارین الطبیعي العالج وأخصائیي الممرضات ستعلمك
 .الصدر التھاب تجنب على یساعدك سوف ھذا الفائقة المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة وحدة في تقضیھ الذي الوقت

. التنفس تمارین على یساعدك ھذا. ممكن وقت أسرع في والتحرك السریر من النھوض على أیًضا الطبیعي العالج أخصائیو سیساعدك
 .صحتك وتعزیز الساقین في الدمویة الدورة وتحسین عضالتك قوة على للحفاظ خاص بشكل مھًما أمًرا والمشي التحرك یعتبر
 متقدی على قادرة ممرضتك ستكون. الفائقة المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة وحدة في وجودك أثناء زوار استقبال على قادًرا ستكون
 مرض من یعانون آخرون مرضى بھا یوجد منطقة في بك االعتناء یتم قد. بھم المسموح الزوار وعدد الزیارة أوقات بشأن لك المشورة
 .مؤقتًا الزیارة لتقیید حاجة ھناك تكون فقد ، النشاط من الكثیر ھناك كان وإذا ، زیارتھا الصغار لألطفال المناسب من یكون ال قد. شدید

 الجناح ىإل العودة
 . بأمان تتعافى بأنك مقتنعًا بك یعتني الذي الفریق یكون عندما الجراحة قسم إلى ستعود 

 مضاعفات وأي لھا خضعت التي العملیة نوع على الفائقة المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة وحدة ي في تقضیھ الذي الوقت طول سیعتمد
 .لدیك تكون قد أخرى صحیة مشاكل وأي

 المخاطر؟ ھي ما
 .للمساعدة المقیاس ھذا توفیر یتم. واألرقام للكلمات تفسیرھم كیفیة في الناس یختلف
  الجراحیة العملیة
 المخاطر ھذه في التفكیر. لدیك أخرى صحیة مشاكل وأي العامة ولیاقتك لھا ستخضع التي الجراحة نوع على عملیتك من المخاطر تعتمد
 مقارنة في مساعدتك من التخدیر وطبیب الجراح سیتمكن. العملیة إجراء عدم بعواقب مقارنتھا مھمال من ولكن القلق بعض لك یسبب قد
 .الفردیة ظروفك على اعتمادًا المخاطر ھذه

 التخدیر
 أو طفیفة عام بشكل ولكنھا ، شائع بشكل الحاالت ھذه بعض تحدث. نفسھ بالتخدیر تتعلق التي األحداث أو المضاعفات بعض ھناك

 .الحدوث نادرة ولكنھا خطیرة مضاعفات تحدث. األمد قصیرة
 في والتھاب ، التنقیط مواقع في واأللم ، والحكة ، والرعشة ، الحلق والتھاب ، والقيء بالغثیان الشعور: الشائعة األحداث تشمل ■

 .االرتباك من مؤقتة وفترات ، الصدر
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 ، مسبقًا الموجودة الطبیة المشاكل وتفاقم ، األسنان وتلف ، التخدیر نھایة في التنفس صعوبات: الشائعة غیر المضاعفات تشمل ■
 .التخدیر أثناء والوعي

 عن مباشرة الناجم الموت. األعصاب وتلف ، لألدویة الخطیرة والحساسیة ، العین تلف: جدًا والنادرة النادرة المضاعفات تشمل ■
 .المتحدة المملكة في مخدر 100000 كل من 1 في یحدث أنھ ویقدر ، للغایة نادر التخدیر

 اكثر معلومات
 .المدرجة القیاسیة بالمخاطر مقارنة محددة مخاطر أي لدیك كان إذا ما مناقشة على قادًرا بك الخاص التخدیر طبیب سیكون
 المتوفرة المعلومات على االطالع یرجى ، الشائعة والمخاطر لألحداث وملخًصا التخدیر في الفردیة المخاطر حول التفاصیل من لمزید
 information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient:اإلنترنت على موقعنا على

 

 إضافیة معلومات مصادر
 الكلیة موقع على المعلومات كتیبات من مزید على العثور یمكنك

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient .أو التخدیر قسم من أیًضا المنشورات تتوفر قد 
 .بك الخاص المستشفى في المسبق التقییم عیادة
: المركزة العنایة في الرعایة ومقدمي للمرضى مفیدة موارد المركزة العنایة معیةج تمتلك

relatives.aspx-and-www.members.ics.ac.uk/ICS/patients 
 
 

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx
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 تلك تغطي أال المتوقع من. كذلك بقائھا ضمان یمكننا ال ھذا ومع ودقتھا، النشرة هھذ معلومات حداثة على الحفاظ في جھودنا نبذل إننا
 مع لدیكم مخاوف أي أو اختیاراتكم مناقشة ینبغي لذا. معھا التعامل یجب التي المھمة المسائل أو لدیكم األسئلة جمیع العامة المعلومات

 ھذه استخدام یمكن ال. توصیة أنھا على النشرة ھذه تعاملوا ال. فقط عيمرج كدلیل النشرة ھذه واستخدام بكم، الخاص الطبي الفریق
 ھنا النقر یرجى بالكامل، المسؤولیة إخالء بیان على لالطالع. تجاریة أو دعائیة أغراض ألي النشرة

 )information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient.(  
» (حدود بال مترجمون« لمنظمة التابع الترجمة منتدى من مقدمة الترجمات جمیع  Translators without Borders  ضبط تم). 

.تالمعلوما لبعض تفسیر سوء أو أخطاء وجود احتمال یبقى ولكن ممكنة، دقة بأفضل الترجمات تلك جودة  
 
 

 رأیك ما أخبرنا
 . النشرة ھذا لتحسین الداعیة باالقتراحات نرحب

 patientinformation@rcoa.ac.uk: اإللكتروني البرید إلى إرسالھا یُرجى تقدیمھا، في ترغبون تعلیقات أي لدیكم كان إذا

 التخدیر ألطباء الملكیة الكلیة
 WC1R 4SG لندن سكویر، لیون رید 35 ھاوس، تشرشل

020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
 2020 فبرایر الخامسة، النسخة
 .النشر تاریخ من سنوات ثالث خالل النشرة ھذه تحدیث و مراجعة یجري

 التخدیر ألطباء الملكیة الكلیة 2020© 
 یُرجى أُخرى نشرة أو إصدار أي في النشرة ھذه من جزء استخدام في ترغبون كنتم إذا. األصلي المصدر من االقتباس یُرجى. المرضى معلومات توفیر بغرض النشرة ھذه نسخ یُمكن
 .معنا التواصل یُرجى المعلومات، من لمزید. والصور المسجلة والعالمات الشعارات وإزالة خاص، شكر تسطیر

 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
about:blank

